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JAKICH BY£O PIERWSZYCH
365 DNI NOWEJ KADENCJI

Min¹³ przesz³o rok dzia³añ w³adz nowej kadencji. Co w
tym czasie uleg³o zmianie, jakie stosunki panuj¹ miêdzy Rad¹ a
Wójtem, jak uk³adaj¹ siê stosunki ze Starostwem i na co
przeznaczane zosta³y pieni¹dze z gminnego bud¿etu - na te i
inne pytania odpowiadaj¹ przedstawiciele w³adz.
ADAM SO£TYS - WÓJT GMINY
S£OPNICE
Wybory samorz¹dowe odby³y siê
27.10.2002 r. Zosta³em wybrany w I
turze a to dziêki bardzo wysokiemu
poparciu udzielili mi mieszkañcy
S³opnic. Uzyska³em poparcie 81 %
g³osuj¹cych i by³ to jeden z najwy¿szych
wyników w Ma³opolsce. Bardzo
serdecznie wszystkim mieszkañcom
S³opnic dziêkujê, poniewa¿ w pracy samorz¹dowej bardzo
wa¿ne jest, aby zyskaæ akceptacjê spo³eczeñstwa. Wójt czuje siê
wtedy mocniejszy, mo¿e bardziej œmia³o i zdecydowanie dzia³aæ.
Bardzo wa¿nym elementem pracy samorz¹du jest
zgoda i wspó³praca pomiêdzy organem uchwa³odawczym Rad¹
Gminy a organem wykonawczym jaki stanowi wójt gminy.
W naszej Gminie wspó³praca ta uk³ada siê wrêcz
wzorowo i nie tracimy czasu na spory i k³ótnie, a ca³a energia
ukierunkowana jest na rozwi¹zywanie problemów istotnych dla
mieszkañców.
Istotne w pracy Wójta jest tak¿e to ile œrodków jest w
stanie przeznaczyæ na inwestycje, jak organizuje pracê urzêdu,
szkó³, czy dostrzega i rozwi¹zuje problemy mieszkañców. Nie
mogê sam odnieœæ siê i oceniæ tych zagadnieñ, bo to rola
mieszkañców, chcia³bym mo¿e bli¿ej przedstawiæ jedynie
inwestycje, bo tu mo¿na siê oprzeæ na liczbach, a te
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bezsprzecznie s¹ obiektywne.
W ostatnim roku na inwestycje i
remonty wydaliœmy 1.812.352 z³, co stanowi
ok. 23 % bud¿etu.
Rok ten sprzyja³ inwestycjom
oœwiatowym. W br. oddaliœmy do u¿ytku halê
sportow¹ przy Szkole Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum, uda³o siê uporz¹dkowaæ i utwardziæ
place ko³o szkó³, wykonaæ ogrodzenia, bramy /
szko³y: w S³opnicach Dolnych, Górnych, Pod
Mogielic¹ /.W Szkole na Granicach wykonano
kot³owniê gazow¹. Ponadto wyposa¿ono szko³y
w pomoce dydaktyczne m.in. zakupiono 25
dodatkowych komputerów. Urz¹dziliœmy i
wyposa¿yliœmy w potrzebny sprzêt, zabawki i
meble przedszkole samorz¹dowe, które
powsta³o w S³opnicach Górnych. Na przesz³o 20
drogach po³o¿ono trwa³e nawierzchnie
asfaltowe, wykonano chodniki w centrum, now¹
nawierzchniê asfaltow¹ na drodze powiatowej,
poprawiono stan ok.50 ró¿nych dróg
dojazdowych do pól i osiedli.
Moim zdaniem pod k¹tem wykonanych
inwestycji by³ to korzystny rok.
Nie wszystko jednak siê uda³o. Przed
nami bardzo kosztowne inwestycje, kanalizacja,
oczyszczalnia œcieków, wodoci¹g i drogi. W br.
z³o¿yliœmy stosowne wnioski o dofinansowanie
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i
mamy nadziejê, ¿e uda siê w ten sposób
pozyskaæ potrzebne œrodki. Sami nie jesteœmy w
stanie sfinansowaæ tych potrzebnych, ale
zarazem bardzo kosztownych inwestycji.
W maju otrzymaliœmy z MENIS
autobus do przewozu uczniów za kwotê ok.
270.000 z³. Myœlê, ¿e przesad¹ by³o by narzekaæ,
wed³ug mojej oceny by³ to dobry rok.
JÓZEF FILIPIAK PRZEWODNICZ¥CY
RADY GMINY
Up³yn¹³ rok nowej
kadencji Rady Gminy
S³opnice, z tej okazji
chcia³em siê podzieliæ
kilkoma refleksjami
zarówno pracy Rady, jak i

wspó³pracy z Wójtem i Urzêdem Gminy. W tej
kadencji zosta³o wybranych piêtnastu radnych,
czyli o trzech mniej ni¿ w poprzednich
kadencjach. W ci¹gu pierwszego roku odby³o siê
jedenaœcie sesji, na których zosta³o uchwalonych
69 uchwa³. Radni aktywnie uczestniczyli w
uroczystoœciach organizowanych przez Wójta i
Gminê S³opnice. W pierwszym roku nowej
kadencji wspó³praca z radnymi uk³ada³a siê
bardzo dobrze. W tym miejscu chcia³bym
podziêkowaæ wszystkim radnym za ich rozs¹dek
i rezygnacjê z ¿¹dañ lokalnych wyborców na
rzecz dobra ca³ej Gminy. Dziêki takiej postawie,
maj¹c œwiadomoœæ niejednokrotnego nara¿anie
siê swoim wyborc¹, uda³o siê w ci¹gu tego roku
wykonaæ inwestycje, których zazdroszcz¹ nam
mieszkañcy s¹siednich gmin.
Wed³ug nowej ustawy Wójt ma
znacznie wiêcej w³adzy w Gminie jak
poprzednio, niemniej jednak potrzebna jest
w³aœciwa wspó³praca pomiêdzy Wójtem a Rad¹
Gminy. Mogê zapewniæ wszystkich ¿e ta
wspó³praca uk³ada siê bardzo dobrze, a Wójt ma
pe³ne poparcie w swoich dzia³aniach u
wszystkich radnych.
STAROSTA POWIATU
- ROMAN DUCHNIK
To nie by³ ³atwy rok,
nie brakowa³o bowiem
pracy i powa¿nych
problemów.
No, ale pewnie trudno
te¿ sobie wyobraziæ by
by³o inaczej, w³adza jest
przecie¿ po to by radziæ sobie z problemami i by
podejmowaæ tak¿e trudne decyzje.
Na pewno uda³o siê u³o¿yæ dobr¹
wspó³pracê ze wszystkimi samorz¹dami naszego
powiatu. Tym sposobem znik³y waœnie,
poprawi³a siê atmosfera, ³atwiej siê pracuje bo
mo¿emy po prostu liczyæ na wzajemne
zrozumienie i pomoc. Du¿a w tym zas³uga tak¿e
wójtów i burmistrzów naszego powiatu.
Proszê np. zobaczyæ jak du¿o uda³o siê
zrobiæ w gminie S³opnice w zakresie remontu
ci¹g dalszy na str. 4
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Jakich by³o pierwszych 365 dni... cd.

dróg w sytuacji gdy samorz¹d gminny i
powiatowy wzajemnie sobie pomog³y. Innym
wa¿nym problemem jakim zaj¹³ siê samorz¹d
powiatowy to sprawa funkcjonowania Szpitala
w Limanowej. Poprzez ró¿norodne, trudne
dzia³ania uda³o siê zdecydowanie zmniejszyæ
starty jakie ta jednostka generowa³a w ci¹gu
roku. Zdajemy sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e
je¿eli Szpital nie przestanie w najbli¿szym roku
przynosiæ strat to jego funkcjonowanie bêdzie
zagro¿one. A przecie¿ nie mo¿na do tego
dopuœciæ.
Bardzo znacz¹cym przedsiêwziêciem,
które te¿ uda³o siê zrealizowaæ jest otwarcie w
Limanowej Zamiejscowego Oœrodka
Dydaktycznego Akademii Górniczo - Hutniczej.
W tej placówce kszta³ci siê obecnie
ponad 60 osób z ca³ego powiatu. Tak wiêc po raz
pierwszy w historii powiatu na jego terenie
otwar³a podwoje wy¿sza uczelnia i oby
zadomowi³a siê na zawsze.
W dobie naszej integracji z Uni¹
Europejsk¹ bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest stworzenie
w³aœciwego systemu pomocy w zakresie
zdobywania œrodków pomocowych. Dotyczy to
nie tylko przedsiêbiorców, ale równie¿ np.
instytucji, rolników, a wiêc prawie ka¿dego.
Dlatego mo¿na siê pochwaliæ trochê tym, ¿e
uda³o siê stworzyæ w Starostwie Powiatowym
specjaln¹ komórkê s³u¿¹c¹ tak¹ w³aœnie pomoc¹
wszystkim, którzy tym tematem siê interesuj¹.
W ci¹gu tego roku dzia³alnoœci, dziêki
przychylnoœci Rady Powiatu zapewniono œrodki,
którymi uda³o nam siê wesprzeæ wiele imprez,
kulturalnych, sportowych, artystycznych, itp.
Ten swoisty mecenat pokazuje jak du¿e
znaczenie ma dla w³adz powiatu kultywowanie
tradycji i promowanie naszego regionu.
Nie bêdê siê rozpisywa³ o remontach
dróg i mostów, w które to prace zaanga¿owano
znaczne œrodki finansowe. Zrobiono w tej
dziedzinie du¿o ale potrzeb jest jeszcze wiêcej,
wiêc i efektami w skali globalnej trudno siê jakoœ
szczególnie chwaliæ.
Mo¿e tyle by nie wysz³o, ¿e siê za
bardzo chwalimy a i o pora¿kach nie pamiêtamy.
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Korzystaj¹c z okazji k³aniam siê
piêknie, dziêkuj¹c Waszej spo³ecznoœci za
wszystko.
¯yczê weso³ych i pogodnych Œwi¹t a w
Nowym Roku wszystkiego co tylko najlepsze.
JAN WIÊCEK RADNY POWIATU
LIMANOWSKIEGO
Min¹³ rok czasu od
ostatnich wyborów
samorz¹dowych, w
których dziêki Pañstwa
g³osom otrzyma³em
mandat radnego powiatu
limanowskiego.
Chcia³bym podzieliæ siê
swoimi refleksjami z rocznej pracy jako radny
powiatowy.
Po wyborach rada powiatu wybiera
radnych do poszczególnych komisji. Pracujê w
Komisji Oœwiaty - zajmuj¹cej siê g³ównie
prawid³owym funkcjonowaniem szkó³ œrednich
oraz w Komisji Zdrowia, która g³ównie
kontroluje dzia³ania Szpitala Powiatowego w
Limanowej.
Poza pracami na posiedzeniach Rady i
Komisji stara³em siê tak¿e podejmowaæ dzia³ania
w celu poprawy warunków ¿ycia mieszkañców
S³opnic. W tym roku uda³o siê w S³opnicach
po³o¿yæ oko³o 2 kilometrów nowej nawierzchni
asfaltowej na drodze powiatowej ZamieœcieS³opnice. Tutaj nale¿¹ siê podziêkowania
Wójtowi i Radzie Gminy S³opnice, poniewa¿
modernizacja drogi zosta³a w 50% sfinansowana
ze œrodków Gminy S³opnice (kwota oko³o
240.000 z³). Kolejn¹ inwestycj¹ prowadzon¹ na
terenie gminy s¹ prace geodezyjne i planowany
wykup gruntów pod drogê S³opnice Chyszówki.
Prace te równie¿ bêd¹ finansowane w 50% przez
Gminy S³opnice i Dobra - planowany koszt I
etapu oko³o 100.000 z³.
W 2004 roku bêdê siê stara³, aby by³y
kontynuowane inwestycje, g³ównie na drogach
powiatowych biegn¹cych przez teren naszej
Gminy.
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A CO NA TO NASI MIESZKAÑCY?
KS. ANTONI WÊC PROBOSZCZ PARAFII
S£OPNICE GÓRNE
Tak siê z³o¿y³o, ¿e ju¿
drug¹ kadencjê tego
samorz¹du obserwujê i w
jakimœ sensie i zakresie z
nim wspó³pracujê.
Obserwowa³em wczeœniej
pracê i dzia³ania innych
samorz¹dów. Na ich tle
wydaje mi siê, ¿e praca tego naszego wcale nieŸle
wygl¹da. Bior¹c pod uwagê to, ¿e Gmina nasza nale¿y
do ma³ych i jest m³oda pracê samorz¹du okreœli³bym
jako logiczn¹, skuteczn¹ i efektywn¹.
Logiczn¹ - bo przedsiêwziêcia i prace s¹
u³o¿one w pewn¹ i w³aœciw¹ hierarchiê potrzeb. W
1999 roku uczy³em jeszcze jakiœ czas w "starej i
okropnej" (chodzi o wartoœæ techniczn¹ budynku)
Szkole Nr 2, dziœ jej miejsce zajê³a piêkna i
nowoczesna placówka oœwiatowa; nie by³o sali
gimnastycznej, dziœ s¹ ju¿ dwie… S³yszy siê o planach
budowy wodoci¹gu i kanalizacji. Oto przyk³ady
logiki, które ka¿¹ siê zajmowaæ tym co najbardziej
potrzebne.
Skuteczn¹ i efektywn¹. S³opnice siê
zmieniaj¹. To widaæ. Z powodu mizerii finansowej w
kraju te zmiany nie s¹ jakieœ skokowe, ale przecie¿ je
obserwujemy i one ci¹gle trwaj¹. Przyk³ady: dbanie o
wszechstronne i na wysokim poziomie kszta³cenie
m³odzie¿y; opieka nad rozwojem talentów kultury
ludowej - oto przyk³ady, ¿e tak powiem, ze sfery
ducha. S³opnice siê zmieniaj¹ tak¿e gospodarczo. Sieæ
dróg osiedlowych, która powsta³a w ostatnich latach w
osiedlach, które nie stawia³y przeszkód, czêœciowe
ochodnikowanie, uporz¹dkowanie otoczenia przy
budynkach u¿ytecznoœci publicznej - oto przyk³ady
widocznych zmian gospodarczych.
Wypada wiêc ¿yczyæ tym, którzy nas
reprezentuj¹, aby w tej kadencji i nastêpnych s³u¿yli
naszej spo³ecznoœci tak jak dotychczas a nawet lepiej.
By zrealizowali wszystkie plany s³u¿¹ce dobru
wspólnemu. By coraz bardziej, wykorzystuj¹c
rzetelnie i roztropnie wszystkie mo¿liwoœci,
przemieniali oblicze duchowe i materialne tej ziemi
s³opnickiej. Osobiœcie bêdê ten model
"samorz¹dzenia" popiera³.
AMALIA RANOSZ - EMERYTOWANA
NAUCZYCIELKA
S³opniczanie s¹ ludŸmi, którzy "strumieñ
rzeczywistoœci" kszta³tuj¹ swoimi d³oñmi, sw¹

codzienn¹ prac¹. Efekty zmian na plus s¹ widoczne
nie tylko w tzw. "centrum". Remiza, szko³y,
budownictwo indywidualne, estetyka posesji, wystrój
wnêtrz mieszkañ, zdrowa rywalizacja, solidarnoœæ w
potrzebie s¹ zauwa¿ane przez mieszkañców innych
miejscowoœci, np.: nauczycielka, która kiedyœ
mieszka³a wœród nas: -" Nie mog³am trafiæ do Ciebie.
Pyta³am przechodniów, czy naprawdê jestem w
S³opnicach". I kontynuuje: "Ile tu nowych domów,
twardych dróg, nawet chodnik w najruchliwszym
miejscu!".
Prawda, ¿e rolnik rolnikowi nie jest równy.
£askocze wypowiedŸ rolnika z s¹siedniej
miejscowoœci: "Ludziom w S³opnicach chce siê
robiæ". Mieszkaniec du¿ego miasta stwierdza, ¿e
ka¿de odwiedziny S³opnic wyzwalaj¹ w nim now¹
radoœæ z powodu zmian zachodz¹cych w jego
rodzinnej wsi, dum¹ napawaj¹ go szko³y. On do takich
nie chodzi³.
"Serce roœcie", gdy patrzy siê wstecz i œledzi
wartki bieg strumienia dziejów swojej miejscowoœci.
RENATA RANOSZ PRZEWODNICZ¥CA
RADY RODZICÓW
Na to pytanie odpowiem
z punktu widzenia rodzica i
Przewodnicz¹cej Rady
Rodziców przy Zespole
Szko³y i Przedszkola w
S³opnicach. Bilans prac
samorz¹dowych oceniam
pozytywnie. Ostatnie lata
pracy samorz¹du wnios³y
olbrzymi wk³ad przy finansowaniu budowy i
wyposa¿eniu szko³y w niezbêdne pomoce.
Ogrodzenie dzia³ki szkolnej poprawi³o estetykê jej
otoczenia, ale co najwa¿niejsze podnios³o
bezpieczeñstwo dzieci. Du¿y wk³ad pracy samorz¹du
jest widoczny równie¿ przy organizacji przedszkola w
Gminie S³opnice, mieszcz¹cego siê w budynku
szko³y. Samorz¹d, a szczególnie Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej obj¹³ w roku szkolnym opiek¹
socjaln¹, w formie gor¹cego posi³ku ok. 60% uczniów
Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola. Muszê
podkreœliæ, ¿e równie¿ w poprzednich latach opieka ta
by³a realizowana. Trudno wymieniaæ wszystkie prace
samorz¹du, bo by³o ich znacznie wiêcej, ale myœlê, ¿e
praca w³adz Gminy S³opnice wnosi wiele dobrego dla
s³opnickiej spo³ecznoœci.
Rozmawia³a Anna Franczak
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Z POSELSKIEJ £AWY

PYTANIA O STAN
FINANSÓW PAÑSTWOWYCH
W miesi¹cu paŸdzierniku pose³ Tadeusz Parchañski zosta³ powo³any do pracy w
Komisji Finansów Publicznych. Komisja ta jest jedn¹ z najwa¿niejszych Komisji Sejmowych to tutaj wa¿¹ siê losy najistotniejszych spraw z zakresu systemu pieniê¿nego, kredytowego i
podatkowego, p³ac i dochodów, bud¿etu i planów finansowych pañstwa.
Pomimo wielu obowi¹zków Pan Pose³ udzieli³ "Naszym S³opnicom" informacji
dotycz¹cych kondycji finansów publicznych.
1. Czy móg³by nam Pan przybli¿yæ czym
zajmuje siê i jakie zadania realizuje Komisja
Finansów Publicznych?
Komisja Finansów Publicznych
zajmuje siê szczegó³owym
opracowaniem wszystkich ustaw, które
dotycz¹ finansów pañstwa, w tym
przede wszystkim corocznie ustaw¹
bud¿etow¹, sprawozdaniem z
wykonania bud¿etu pañstwa za rok
poprzedni, ustawami
podatkowymi, które s¹
nowelizowane nawet
kilkanaœcie razy w ci¹gu
roku. Tych ustaw jest
wiele, bo mamy odrêbne
ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych, o podatku
dochodowym od osób
prawnych,
o podatku od
towarów i us³ug, o podatku
akcyzowym. Komisja zajmuje siê te¿ kontrol¹
rz¹du w zakresie wykonywania ustaw
podatkowych, realizacji bud¿etu pañstwa w
ci¹gu roku. Jest to najbardziej obci¹¿ona prac¹
komisja w Sejmie, jest te¿ komisj¹
najliczniejsz¹ - obecnie liczy 56 pos³ów. W
ramach tej Komisji pracuje kilka sta³ych
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podkomisji. Jestem cz³onkiem jednej z nich Podkomisji do spraw inwestycji wieloletnich.
Wykaz tych inwestycji stanowi za³¹cznik nr 6
do ustawy bud¿etowej, w ci¹gu roku
podkomisja zajmowaæ siê bêdzie
kontrol¹ ich realizacji. Jedn¹ z takich
inwestycji jest planowana modernizacja
tzw. "zakopianki" na odcinku
Myœlenice - Lubieñ. Ca³oœæ robót
zakoñczy siê w 2005 roku, a na przysz³y
rok zaplanowana jest kwota 70
milionów z³otych. Jest wiêc
nadzieja, ¿e bêdziemy jeŸdziæ
do Krakowa w lepszych
warunkach.
2. Na czym w chwili
obecnej skupiaj¹ siê
prace Komisji
Finansów?
Od pocz¹tku paŸdziernika
Komisja Finansów zajmuje siê
przede wszystkim bud¿etem na 2004 rok, ale
nie tylko. Zajmowa³a siê te¿ ustawami
podatkowymi, o których mówi³em powy¿ej.
Praca nad bud¿etem polega³a na bardzo
szczegó³owej analizie poszczególnych czêœci
bud¿etowych, w zwi¹zku z czym Komisja przy
ka¿dej czêœci wys³ucha³a stanowiska
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odpowiedniego resortu lub instytucji
centralnej, opinii odpowiedniej merytorycznej
komisji sejmowej, opinii pos³ów, ekspertów
Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, nastêpnie
odbywa³a siê dyskusja, i by³y sk³adane
wnioski o dokonanie zmian w bud¿ecie.
Takich wniosków z³o¿ono ok. 400. W dniach 3
i 4 grudnia Komisja wszystkie te wnioski
rozpatrzy³a i zakoñczy³a ten etap prac nad
bud¿etem. Prace te trwa³y ok. 2 miesi¹ce po 4
dni w tygodniu, po ok. 8 godzin dziennie, o
czym telewizja oraz inne media spo³eczeñstwa
nie informuj¹. W grudniu na posiedzeniu
plenarnym odbêdzie siê drugie czytanie
bud¿etu, w którym pos³owie jeszcze
bêd¹ mogli sk³adaæ poprawki, po
przeg³osowaniu których nast¹pi
uchwalenie ustawy bud¿etowej przez
Sejm.
3. Co móg³by nam Pan
powiedzieæ na temat
planów finansowych
rz¹dowego projektu
ustawy bud¿etowej
na 2004 rok? Czego
nale¿y siê obawiaæ?
Projekt
bud¿etu na 2004 rok
zdaniem Platformy
Obywatelskiej oraz innych partii
opozycyjnych, jak równie¿ zdaniem wielu
niezale¿nych ekspertów z dziedziny ekonomii
jest projektem z³ym, który nie pozwoli na
prze³amanie kryzysu finansowego w
najbli¿szym czasie, z powodu gwa³townie
narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa i
znikomych œrodków przeznaczonych na
inwestycje prorozwojowe. Deficyt w
przysz³orocznym bud¿ecie zosta³
zaplanowany na rekordowym poziomie 45,5
miliarda z³otych, co oznacza, ¿e rz¹d chce
wydaæ wiêcej ni¿ do kasy pañstwa wp³ynie
w³aœnie o tak¹ kwotê. Zad³u¿¹ siê tak¿e

fundusze celowe i agencje rz¹dowe na kolejne
kilkanaœcie miliardów z³otych. Zapowiadany
plan oszczêdnoœciowy zwany planem
Hausnera zak³ada ograniczenia wydatków,
lecz g³ównie dopiero w nastêpnych latach,
przy czym jak na razie brak tu szczegó³owych
propozycji. Nale¿y siê wiêc obawiaæ
pogorszenia stanu finansów pañstwa, wobec
czego ca³a opozycja zapewne bêdzie g³osowaæ
przeciwko przyjêciu ustawy bud¿etowej.
Koalicja SLD-UP zarówno w Sejmie, jak i w
Komisji Finansów Publicznych dysponuje
wiêkszoœci¹ g³osów, w zwi¹zku z czym taki z³y
b u d ¿ e t b ê d z i e
najprawdopodobniej
uchwalony.
4. W mediach, a coraz
czêœciej w spo³eczeñstwie
mówi siê o braku
efektywnoœci gospodarki i
rosn¹cej spirali zad³u¿enia.
Jaki poziom d³ugu
publicznego jest
bezpieczny i co
stanie siê je¿eli
z o s t a n i e
przekroczony?
Nasza Konstytucja dopuszcza
d³ug publiczny nie wiêkszy, ni¿
60% PKB (produkt krajowy brutto), a
w 2004 roku mo¿emy ju¿ osi¹gn¹æ poziom
55%. Niebezpieczeñstwo polega g³ównie na
tym, ¿e rosn¹ koszty obs³ugi d³ugu (czyli
odsetki) - w 2004 roku wynios¹ ju¿ ok. 27
miliardów z³otych. Mamy wprawdzie w tym
roku wzrost gospodarczy ok. 3%, ale nie
przek³ada siê to na wyraŸny wzrost dochodów
w bud¿ecie. Niebezpieczeñstwo polega
g³ównie na tym, ¿e Polska mo¿e utraciæ
wiarygodnoœæ na miêdzynarodowych rynkach
finansowych, inwestorzy zagraniczni mog¹
ci¹g dalszy na str. 8
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wycofaæ z Polski zainwestowany kapita³, a to
w konsekwencji mo¿e spowodowaæ
kompletne za³amanie gospodarcze bankructwo wielu firm, gwa³towny wzrost
bezrobocia, wzrost oprocentowania kredytów,
gwa³towny spadek wartoœci z³otówki.
Konstytucja mówi te¿, ¿e w przypadku
przekroczenia przez d³ug publiczny bariery
60% PKB, nastêpny bud¿et musi byæ
zrównowa¿ony, czyli bez deficytu.
Oznacza³oby to wydatki mniejsze o 45 mld z³,
czyli brak pieniêdzy na wszystko.
5. Sonda¿e publiczne wskazuj¹ na rosn¹ce
poparcie spo³eczeñstwa dla Platformy
Obywatelskiej? Jak Pan uwa¿a, czym
Platforma zyskuje sobie coraz wiêksze
uznanie?
Myœlê, ¿e przede wszystkim
odpowiedzialnym i uczciwym traktowaniem
najwa¿niejszych spraw Polaków, obron¹
naszych interesów w Unii Europejskiej. Nie
obiecujemy gruszek na wierzbie, bo wiemy, ¿e
nie wyrosn¹, mówimy, ¿e trzeba reformê
pañstwa zacz¹æ od ograniczenia ró¿nych

nadmiernych wydatków samej w³adzy,
k³adziemy du¿y nacisk na obni¿enie podatków
i kosztów pracy, bo tylko w ten sposób mo¿na
zapewniæ trwa³y i szybszy wzrost gospodarczy
i za¿egnaæ gro¿¹cy kryzys finansowy. Nasz
program naprawy finansów pañstwa jest te¿
bardziej wiarygodny, bo mówi o likwidacji
nadmiernej iloœci funduszy celowych, agencji
rz¹dowych i tzw. œrodków specjalnych, a nie
tylko o oszczêdnoœciach polegaj¹cych na
siêganiu do kieszeni podatników, w tym tych
najubo¿szych.
6. Wracaj¹c do trochê milszych tematów…
proszê zdradziæ jak spêdzi Pan tegoroczne
œwiêta?
Jak zwykle z najbli¿sz¹ rodzin¹ - z
¿on¹, dzieæmi i wnukami w domu w
S³opnicach. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym
t¹ drog¹ ¿yczyæ wszystkim mieszkañcom
S³opnic, aby te radosne Œwiêta da³y nam
chwile zapomnienia o codziennych k³opotach i
zmartwieniach i pozwoli³y z wiar¹ spojrzeæ w
lepsze jutro.
Dziêkujê za rozmowê
Anna Franczak

CZY S¥ TUTAJ GRZECZNE DZIECI?
Niecodzienne i wyj¹tkowe spotkanie
andrzejkowo - miko³ajkowe mia³o miejsce 26
listopada w remizie OSP w S³opnicach.
Goœæmi Wójta Gminy i Œwietlicy
Œrodowiskowej "Plus" by³y dzieci
niepe³nosprawne, które w towarzystwie
rodziców i spêdzi³y na zabawie kilka
popo³udniowych godzin.
Chwile zabawy dzielili z dzieæmi
tak¿e Sekretarz Gminy - Maria Nowak,
kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej - Edward Sroka, Dyrektor - Marek
Mrózek i nauczyciele Zespo³u Szko³y
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Podstawowej i Przedszkola oraz ks. Jacek
S³ota, który zreszt¹ od niedawna goœci w
S³opnicach. Dla maluchów wyst¹pili
bohaterowie znanych bajek m. in. Kaczka
Dziwaczka i Œpi¹ca Królewna. Prawdziwe
wra¿enie wœród maluchów wywar³a wizyta
œw. Miko³aja, który w asyœcie anio³ów przyby³
na salê by wrêczyæ ma³ym goœciom prezenty i
s³odycze. Tu¿ po wizycie Œwiêtego nadesz³a
pora na andrzejkowe wró¿by. Wszyscy
ciekawi swej przysz³oœci wziêli udzia³ w laniu
wosku. Woskowe figury maluchów by³y tak
ró¿norodne, ¿e nawet wró¿ki mia³y problem z
wyjaœnieniem ich znaczenia.
Akcentem koñcz¹cym spotkanie by³a
zabawa taneczna, w której wziêli udzia³ dzieci,
rodzice i nauczyciele.

Serdecznie dziêkujemy sponsorom, którzy w³¹czyli siê finansowo w organizacjê spotkania:

Firma Handlowo-Gastronomiczna - Pani Janina Lis
Sklep spo¿ywczo - przemys³owy - Pani Dorota Micha³ka
Zmechanizowane Roboty Ziemne - Pan Henryk Wikar

Korzystaj¹c z wyj¹tkowej chwili,
¿yczê czytelnikom biuletynu informacyjnego "Nasze S³opnice"
i mieszkañcom Gminy S³opnice, aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
przebiega³y w tradycyjnej atmosferze rodzinnego ciep³a,
przy zapachu ga³¹zki œwierkowej i polskich kolêdach.
Niechaj œwiat³o betlejemskiej tajemnicy, zagoi rany,
otworzy serca, prze³amie wszystkie bariery i da moc nadziei
w codziennoœci ¿ycia oraz m¹droœæ w rozwi¹zywaniu ludzkich problemów.
Niech spe³ni¹ siê wszystkie ¿yczenia wypowiedziane przy wigilijnym stole,
a wartoœci p³yn¹ce z istoty œwi¹t towarzysz¹ wszystkim
w Nowym 2004 Roku.
Pose³ na Sejm RP
Bronis³aw Dutka
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Z ¯YCIA GMINY
KWIATY POD POMNIKIEM
Jak co roku, wszyscy bior¹cy udzia³ w
obchodach œwiêta upamiêtniaj¹cego 85rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci spotkali
siê na prze³êczy Rydza - Œmig³ego, we wsi
Chyszówki.
Uroczystoœæ patriotyczna rozpoczê³a
siê msz¹ œw. celebrowan¹ przez ks. dr
Stanis³awa Burzawê z parafii Zalesie oraz
ksiê¿y z parafii Jurków i S³opnice. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e pose³ Tadeusz Parchañski,
wójtowie i radni gmin Dobra i S³opnice,
kombatanci oraz mieszkañcy pobliskich
wiosek. Apel Poleg³ych rozpocz¹³ siê hymnem
Polski w wykonaniu orkiestr dêtych ze S³opnic
i Dobrej, po czym nast¹pi³o krótkie

w V Powiatowym Przegl¹dzie Dorobku
Kulturalnego i Kulinarnego Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z terenu limanowszczyzny.

Konkursowej ocenie podlega³y zarówno
smakowicie wygl¹daj¹ce potrawy kuchni
regionalnej jak równie¿ wystêpy artystyczne.
Na ekspozycji nasze gospodynie z KGW
zaprezentowa³y zwyczaj wieczornych spotkañ
kumoszek wiejskich przy skubaniu we³ny. Jury
wysoko oceni³o tak¿e walory smakowe
s³opnickiej nalewki i ³azanek z kapust¹ i
¿eberkami. Jest to ju¿ kolejny sukces KGW
odniesiony podczas tegorocznych przegl¹dów
regionalnych.
OBIEKTYW SKIEROWANY
NA S£OPNICE

przemówienie Wójta Gminy Dobra,
nawi¹zuj¹ce do patriotycznego charakteru tego
spotkania. Wójtowie gmin i delegacje
m³odzie¿y, w ho³dzie poleg³ym bohaterom,
z³o¿yli pod pomnikiem Marsza³ka Rydza
Œmig³ego wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze.
¯EBERKA, ¯E PALCE LIZAÆ
W miesi¹cu listopadzie gospodynie z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich zdoby³y III nagrodê
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19 listopada w Gminnej Bibliotece
Publicznej w S³opnicach nast¹pi³o
rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego pod
has³em "Pere³ki naszej Gminy". Ten pierwszy
w historii gminy konkurs fotograficzny zosta³
og³oszony w maju przez Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w S³opnicach i Powiatow¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Limanowej.
Konkurs skierowany by³ do
wszystkich mi³oœników obiektywu. Celem
by³o pokazanie walorów turystycznych i
krajoznawczych Gminy S³opnice oraz
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Z ¯YCIA GMINY
dostrzeganie piêkna otaczaj¹cych nas
najbli¿szych okolic.
Do konkursu zg³oszono 29 prac
fotograficznych, których autorami byli g³ównie
uczniowie tutejszych szkó³: w szczególnoœci
Gimnazjum, Szko³y Podstawowej Nr 4 i Filii
Szko³y Podstawowej Nr 1. Uczestnicy
uwiecznili na kliszy krajobrazy, zjawiska
przyrody oraz zabytki. Jury wysoko oceni³o
poziom fotograficzny prac i zdecydowa³o o
przyznaniu dwóch równorzêdnych pierwszych
miejsc. Zdoby³y je: Pani Lidia Wiêcek za pracê
"Malwy - widok na Solnisko z os. Gaury" i Mira
Lachcik za pracê "Zachód s³oñca nad pasem
£ososiñskim".
Wystawê prac mo¿na obejrzeæ w
okresie œwi¹tecznym w Gminnej Bibliotece
Publicznej w S³opnicach. Gor¹co zachêcamy!

JAK TO W BIE¯¥CYM ROKU BY£O
- CZYLI INWESTYCJE 2003.
Koñcz¹cy siê 2003 rok sk³ania do
podsumowañ i odpowiedzi na podstawowe
pytania jaki by³ ten rok, co uda³o siê zrobiæ, co
mo¿na by³o zrobiæ lepiej. Najistotniejszym
wskaŸnikiem, który œwiadczy o skutecznoœci
samorz¹du, to iloœæ œrodków przeznaczonych
na inwestycje i uzyskane w tej dziedzinie
efekty.
Rok 2003 rozpocz¹³ siê wyj¹tkowo
pomyœlnie. Na pocz¹tku lutego uroczyœcie
oddawaliœmy do u¿ytku halê sportow¹ przy
Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum. Od tej
chwili hala sportowa têtni ¿yciem, a nasze
dzieci i m³odzie¿ maj¹ odpowiednie warunki
do odbywania zajêæ z wychowania fizycznego.
Œwiadczy o tym równie¿ fakt, ¿e wiêkszoœæ
zawodów o randze powiatowej odbywa siê od

tej pory w S³opnicach. Sala kosztowa³a ok. 1,4
miliona z³otych, ale ca³oœæ wydatków
sfinansowano ze œrodków 2002 roku.
W roku 2003 na inwestycje i remonty
przeznaczono równie¿ spor¹ kwotê 1.812.352
z³. Zgodnie z decyzj¹ Rady Gminy
najwa¿niejsz¹ pozycjê stanowi³y, œrodki
przeznaczone na gruntown¹ modernizacjê
dróg gminnych i osiedlowych, polegaj¹c¹ na
wykonaniu przebudowy i po³o¿eniu
nawierzchni asfaltowej. Ogó³em wykonano
ok. 7,5 kilometra dróg na ³¹czn¹ kwotê
924.213 z³. Poni¿ej omówiê te inwestycje z
wydatkowanymi na nie kwotami, aby
Pañstwo mogli dowiedzieæ siê ile kosztowa³y
poszczególne drogi.
ci¹g dalszy na str. 6
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1.

- Droga do osiedla Folwark Dolny I -230 metrów za kwotê 18.900 z³.
- Droga do osiedla Folwark Dolny nad drog¹ - 106 metrów za kwotê 12.284 z³.
- Droga do osiedla Za Miedzê - 320 metrów + kolektor za kwotê 48.200 z³.
- Droga do osiedla Bace - 594 metry za kwotê 73.816 z³.
- Droga do osiedla Po¿ogi -730 metrów za kwotê 78.110 z³.
- Droga do osiedli Pogorzelisko - Podweso³a - 1.400 metrów za kwotê 137.100 z³.
- Droga do osiedla Kulpówka - 600 metrów za kwotê 77.682 z³
- Droga do osiedla Garcarzówka - 750 metrów za kwotê 102.600 z³.
- Droga do osiedla Œlazykówka - 141 metrów za kwotê 22.051 z³.
- Droga do osiedla Piechoty -80 metrów za kwotê 10.034 z³.
- Droga do osiedla Giemziki Górne - 300 metrów za kwotê 35.800 z³.
- Droga do osiedla Bieniówka - 230 metrów za kwotê 26.383 z³.
- Droga do osiedla So³tyse - 96 metrów za kwotê 11.276 z³.
- Droga do osiedla Pierzcha³y - 430 metrów za kwotê 58.200 z³.
- Droga do osiedla Podgórze -260 metrów za kwotê 32.471 z³.
- Droga do osiedla Gwizdówka - 175 metrów za kwotê 21.298 z³.
- Droga do osiedla Chocho³ówka - 130 metrów za kwotê 15.289 z³.
- Droga do osiedla Staniszówka - 110 metrów za kwotê 13.208 z³.
- Droga obok cmentarza - 205 metrów za kwotê 31.966 z³.
- Droga do osiedla Wójtostwo - 785 metrów za kwotê 97.545 z³
- Drogê do stadionu KS Sokó³ za kwotê 18.451 wykona³a bezp³atnie firma Limdrog z
Limanowej jako premia za dobr¹ wspó³pracê z Gmin¹ S³opnice. Przy tej okazji pragnê serdecznie
podziêkowaæ Dyrekcji i pracownikom tej firmy.
Wykonano przesz³o 20
odcinków dróg, co zdecydowanie
poprawi dojazd do wielu
gospodarstw, ponadto jest to trwa³a
nawierzchnia, której nie trzeba bêdzie
remontowaæ przez wiele kolejnych
lat. Celowo przedstawi³em Pañstwu
kwoty inwestycji, aby uzmys³owiæ
jak wielkie s¹ koszty ponoszone na
budowê dróg. Po drugie zobowi¹¿e to
u¿ytkowników do takiego
korzystania z dróg, aby nie
powodowaæ ich dewastacji. Niestety
nie zawsze tak jest - bezmyœlnoœæ,
prywata, z³oœliwoœæ czy wrêcz g³upota
powoduje, ¿e niektóre drogi s¹ niszczone
poprzez zaorywanie czy wje¿d¿anie
samochodami o du¿ej ³adownoœci. Wszystkie takie przypadki bêdziemy œcigaæ, a winni ponios¹
konsekwencje finansowe. Plag¹ sta³o siê tak¿e ci¹gniêcie drewna, otó¿ informujê, ¿e takie
postêpowanie jest zabronione na ka¿dej drodze utwardzonej (nie tylko asfaltowej), a wszystkich,
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którzy s¹ œwiadkami takiego postêpowania proszê o natychmiastowe powiadomienie Policji
numer telefonu 3343-049. Nie mo¿emy pozwoliæ, aby bezmyœlnie niszczyæ pracê wykonan¹ za
nasze wspólne pieni¹dze.
2. Inwestycje na drogach powiatowych.
Od lat upominaliœmy siê o poprawienie nawierzchni na drodze powiatowej Zamieœcie Zalesie w centrum S³opnic oraz wykonanie chodnika, co znacznie poprawi³oby bezpieczeñstwo,
w szczególnoœci dzieci, które w liczbie 700 uczêszczaj¹ do Szko³y Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum. Nasze dzia³ania nie przynios³y rezultatu, dlatego w bie¿¹cym roku Rada Gminy
postanowi³a przeznaczyæ na ten cel znaczne œrodki, a mnie upowa¿ni³a do negocjacji z Zarz¹dem
Powiatu na temat realizacji w/w zadañ. Zarz¹d Powiatu przychyli³ siê do naszej proœby i
wspólnymi si³ami uda³o siê wykonaæ oko³o dwa kilometry solidnej nawierzchni asfaltowej za
kwotê 480. 000 z³ - z tego 50 % tj. ok. 240.000 z³ pokryliœmy z bud¿etu Gminy S³opnice. Chodnik
wzd³u¿ drogi od przystanków w S³opnicach Dolnych do centrum i do szko³y wykonaliœmy za
w³asne œrodki (koszt prac wyniós³ 139.480 z³). W nastêpnym roku planujemy dokoñczyæ
brakuj¹c¹ czêœæ chodnika, a krawê¿nik u³o¿yliœmy w tym roku, tu¿ przed po³o¿eniem
nawierzchni asfaltowej.
Wykonano równie¿ kolektor kryty w celu odwodnienia jezdni za kwotê 18.802 z³. Przy
tej okazji dziêkujê Panu Staroœcie, Zarz¹dowi Powiatu Limanowskiego oraz Radnym, którzy
g³osowali za wnioskiem i poparli wykonanie inwestycji. Myœlê, ¿e by³o warto - centrum S³opnic
wygl¹da teraz estetycznie, a przede wszystkim jest bezpiecznie. Szczególnie dziêkujê radnemu
powiatowemu Janowi Wiêckowi, którego dzia³ania mocno przyczyni³y siê do realizacji
inwestycji.
3. Kolejn¹ inwestycj¹ drogow¹ by³o wykonanie mostu do osiedla Kêski w S³opnicach
Górnych oraz poszerzenie i modernizacja drogi do osiedla. Koszt inwestycji zamkn¹³ siê kwot¹
25.773 z³.
4.Wykonano równie¿ remonty wielu dróg osiedlowych polegaj¹ce na rozkopaniu, poszerzeniu,
utwardzeniu nawierzchni ¿wirem, wykonaniu przepustów i fos. £¹cznie prace wykonano na
ok.50 drogach. Najwiêkszy zakres prac wykonano na drogach: Granice, Dzia³, Jachymy, Rola
Górna, Pokusówka - Snoza, Zapowiednica, Kêski, Kaimy, Brzózki, Groñ, M³ynarze,
Marciszówka, Wójtostwo, Za Miedzê, Droga do Oczyszczalni, Czeczotki, Brzezie, pomijaj¹c
wykonanie wielu innych drobniejszych prac.
By³ to wiêc bardzo dobry rok pod wzglêdem budowy dróg, sprzyja³a równie¿ wspania³a
pogoda. W zasadzie ka¿dy, kto z³o¿y³ wniosek i za³atwi³ formalnoœci zwi¹zane z przekazaniem
drogi na w³asnoœæ lub w³adanie gminy mia³ wykonan¹ drogê.
W ubieg³ym roku przed wyborami rozsiewano pog³oskê, ¿e w 2002 roku wójt wykonuje
wiele dróg asfaltowych, aby koniecznie wygraæ wybory i zad³u¿a gminê na ca³¹ nastêpn¹
kadencjê. Wiedzia³em o tym, ale nie mia³em czasu ani ochoty tych informacji prostowaæ, myœlê,
¿e najlepsz¹ odpowiedzi¹ na te k³amstwa, s¹ zadania wykonane na drogach w roku bie¿¹cym.
Dodam, ¿e równie¿ w 2003 wszystkie te zadania wykonaliœmy ze œrodków w³asnych i
pozyskanych z zewn¹trz, nie zaci¹gaj¹c ani z³otówki kredytu. W chwili obecnej wszystkie
nale¿noœci s¹ ju¿ uregulowane. Niestety koñcz¹ siê "dobre czasy dla dróg" i w nastêpnych latach
bêdziemy przeznaczaæ na podobne inwestycje znacznie mniejsze œrodki. Przyst¹pimy, bowiem
do wykonania kanalizacji, oczyszczalni œcieków i wodoci¹gu. Konieczna jest wiêc kumulacja
œrodków, aby te bardzo kosztowne inwestycje nie ci¹g³y siê latami.
ci¹g dalszy na str. 14
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5. Kolektor i parking przy drodze Zarêbki w S³opnicach Górnych za kwotê 13.200 z³.
6. Remonty i modernizacje obiektów szkolnych:
- Szko³a Podstawowa Nr 1 - utwardzono place, wykonano parkingi, po³o¿ono nawierzchniê
asfaltow¹, wykonano chodniki z kostki betonowej, urz¹dzono wejœcie, wykonano bramy
wjazdowe, odwodnienia itp.
- Gimnazjum wykonano podobny jak w/w zakres prac. Ogólny koszt tych prac to 217.735 z³.
- Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w S³opnicach Górnych - z elementów
metalowych ocynkowanych wykonano kompleksowe ogrodzenie obiektu w czêœci frontowej
natomiast w pozosta³ej czêœci wykonano ogrodzenie siatkowe, zamontowano tak¿e bramy
wjazdowe oraz bramki wejœciowe. Ca³kowity koszt zadania wyniós³ 52.036 z³.
- Szko³a Podstawowa na Granicach - przebudowano gruntownie kot³owniê i zainstalowano
kot³y gazowe, co przyniesie znaczne oszczêdnoœci. Koszt tego zadania 49.700 z³.
- Szko³a Podstawowa Nr 4 Pod Mogielic¹ - wykonano ogrodzenie szko³y, bramê wjazdow¹ i
bramki wejœciowe - koszt prac to 27.615 z³.
Powy¿ej przedstawi³em najwa¿niejsze inwestycje wykonane w 2003 r.
Du¿o to czy ma³o?
Ocenê efektów pozostawiam czytelnikom. Dla porównania podam tylko, ¿e jest to
wielkoœæ podobna do tej, jak¹ przeznaczaliœmy na inwestycje w S³opnicach we wspólnej Gminie
Tymbark, za okres piêciu lat. Je¿eli chodzi o moje zdanie, to ¿yczy³bym sobie kolejnych takich
pomyœlnych lat.
W listopadzie Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowa³a podstawowe dane o
gminach województwa ma³opolskiego za rok 2002. Poni¿ej przedstawiam dla porównania dane
dla gmin Powiatu Limanowskiego.

Powy¿sze zestawienie przedstawia jaki % swoich bud¿etów Gminy z terenu powiatu
limanowskiego przeznaczy³y w 2002 roku na inwestycje. Podanie samego procentu nie obrazuje
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w pe³ni dzia³ania gmin - niektóre Gminy wydatkuj¹c œrodki na inwestycje musia³y zaci¹gn¹æ
kredyt. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e œwiadczy o tym ujemny wynik wykonania bud¿etu.

Pomimo tego, ¿e jesteœmy Gmin¹ o najmniejszym bud¿ecie to procentowo
przeznaczamy na inwestycje du¿¹ czêœæ bud¿etu. Oby uda³o siê utrzymaæ to zjawisko jak
najd³u¿ej, poniewa¿ nasze zaleg³oœci do rozwiniêtych gmin s¹ jeszcze spore.
Adam So³tys

MY SIÊ ZIMY NIE BOIMY
CZYLI KILKA S£ÓW O ODŒNIE¯ANIU
Z wielu spraw, którymi zajmuje siê
Urz¹d Gminy, zarz¹dzanie drogami jest
zadaniem, w którym nie mo¿na pozwoliæ sobie
na chwile wytchnienia. Gdy koñcz¹ siê roboty
remontowe i budowlane trzeba organizowaæ
zimowe utrzymanie dróg.
Poni¿ej przedstawiam harmonogram
oœnie¿ania dróg na terenie Gminy S³opnice,
przyjêty na sezon zimowy 2003/2004.
W bie¿¹cym roku drogi w gminie zosta³y

podzielone na dwie grupy.
1. Drogi gminne
publiczne, do których zaliczono drogi:
Mogielica, Zar¹bki, Zagrody, Granice,
Markowo utrzymywane wg IV standardu
zimowego utrzymania.
2. Drogi pozosta³e - to drogi utrzymywane
poza standardem na zasadzie tzw. "przetarcia
ci¹g dalszy na str. 16
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
X SESJA
29 PA•DZIERNIKA 2003 r.

K l u c z o w y m
punktem obrad rady by³
wybór ³awników do S¹du
Rejonowego i S¹du Pracy w
Limanowej. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii zespo³u
opiniuj¹cego kandydatów na
³awników, Rada Gminy w
drodze tajnego g³osowania
powo³a³a na ³awników
nastêpuj¹ce osoby:
do S¹du Rejonowego:
- Boles³awa Piaskowego
- Janusza Ryz
do S¹du Pracy:
- Juliê Czepiel.
Po z³o¿eniu œlubowania ju¿ od
nowego roku nasi ³awnicy
bêd¹ mogli orzekaæ w
sprawach
cywilnych i
karnych oraz z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych.
Uchwa³¹ Nr X/58/
03 Rada Gminy przyzna³a
wójtowi gminy dodatek
funkcyjny w wysokoœci 35 %
wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.
Argumentuj¹c, zwiêkszenie
dodatku o 5 % w stosunku do
dotychczasowego, radni
wskazywali na rzeteln¹ i
efektywn¹ gospodarkê
finansow¹ i inwestycyjn¹
prowadzon¹ na terenie gminy.
W drodze uchwa³y
zosta³y okreœlone zasady
g o s p o d a r o w a n i a
nieruchomoœciami
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szlaku", po wiêkszych opadach œniegu. W tej grupie wyj¹tek
stanowi¹ drogi gminne Miêdzydwory i Mi³kowskie
utrzymywane wg V standardu.
Zakres us³ug nie obejmuje zwalczania œliskoœci, z któr¹
niestety musz¹ uporaæ siê mieszkañcy osiedli. W celu u³atwienia
tego zadania, z parkingu ko³o boiska sportowego w S³opnicach
Dolnych, mo¿na pobraæ nieodp³atnie ¿u¿el do posypania miejsc
oblodzonych. W celu wy³onienia wykonawcy dla pierwszej
grupy dróg zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony. Do
przetargu przyst¹pi³a tylko jedna firma, dlatego w pierwszym
terminie przetarg nie odby³ siê. Po tygodniu zosta³ og³oszony
drugi, do którego nie przyst¹pi³a ¿adna firma. W zwi¹zku z
brakiem oferentów zaproszono do z³o¿enia pisemnych ofert trzy
firmy, które wykazywa³y jak¹kolwiek chêæ wykonania zadania:
Us³ugi Transportowe Marek Opio³a, Transport i Us³ugi Rolnicze
Kazimierz Œlazyk i Firma Drogbud.
Spoœród z³o¿onych ofert najtañsz¹ stanowi³a propozycja
firmy Drogbud i ta w³aœnie firma zosta³a wybrana. Kontakt
telefoniczny pod nr 3326-533, lub kom. 0504109518.
Jednoczeœnie "Drogbud" wygra³ przetarg na utrzymanie
dróg powiatowych w naszej gminie organizowany przez
Starostwo Powiatowe w Limanowej. Wykonawców odœnie¿ania
dróg zaliczonych do drugiej grupy wy³oniono z poœród osób
chêtnych, które przyjê³y warunki ustalone przez Wójta Gminy. I
tak:
Pan Janusz Kaim zam. S³opnice 328 odœnie¿a³ bêdzie drogi:
Putówka, Grabkówka, Ubiki-Saryse, Bieniówka, dojazd i plac
ko³o Szko³y Podstawowej Nr 4 i parking ko³o Kaplicy Pod
Mogielicy.
Kontakt telefoniczny pod nr 3348195
Pan Grzegorz Marcisz zam. S³opnice 235 odœnie¿a³ bêdzie
drogi: Mi³kowskie, Miêdzydwory - Górki, Hajdówka - S¹czki,
Zamieœcie - Hajdówka, Talaski - Sasy, Kulpówka, Folwark,
Œliwówka, Dzia³ówka, Rola, Garcarzówka, Kowalówka,
S³opnice Górne - Zalas, Parking przy Koœciele S³opnice Górne
oraz Plac ko³o Szko³y Podstawowej Nr 2.
Kontakt telefoniczny pod nr 3326174
Pan Henryk Wikar zam. S³opnice 862 odœnie¿a³ bêdzie drogi :
Przylaski, Przylski - Dzio³, Bace, Folwark, Zapotocze, Zadziele,
Pogorzelisko - Podweso³a oraz Leœniówka
Kontakt telefoniczny pod nr 3326162
Pan Zdzis³aw Wikar zam. S³opnice 943 odœnie¿a³ bêdzie drogi:
Wikarówka - Dzio³, Wójtostwo, Plebañskie, Marciszówka,
Kwaœniakówka, Zieleñskówka, Z¹bczykówka, Udzielówka,
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Bia³onoga oraz Papie¿e. Kontakt telefoniczny pod nr 3326063
Pan Jan Pa³ubiak zam. S³opnice 601 odœnie¿a³ bêdzie:
chodnik, parkingi ko³o Koœcio³a w S³opnicach Dolnych, place
ko³o Szko³y Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, parking ko³o
Urzêdu Gminy, dojazd do centrum handlowego, parking ko³o
Oœrodka Zdrowia oraz parking ko³o Klubu Sportowego.
Kontakt telefoniczny pod nr 3326034
Powy¿si wykonawcy bêd¹ wykonywali swoje zadania
po otrzymaniu polecenia przez wyznaczonych pracowników
Urzêdu Gminy. Wynagrodzenie za pracê bêdzie naliczane w
systemie godzinowym.
Jak Pañstwo zauwa¿yli, w porównaniu z rokiem
ubieg³ym, zwiêkszy³a siê iloœæ firm œwiadcz¹cych us³ugi w
zakresie odœnie¿ania. Mam nadziejê, ¿e zmiana ta usprawni
realizacjê zadania.
Józef Wikar
Osob¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê zadania
za strony Urzêdu Gminy jest
Józef Wikar tel. 3326200 wew. 32

O CO MO¯E UBIEGAÆ SIÊ ROLNIK?
System uproszczony p³atnoœci bezpoœrednich bêdzie
wprowadzony w Polsce na lata 2004 -2006 i mo¿e byæ
przed³u¿ony do roku 2008.
Do p³atnoœci uprawnione bêd¹ gospodarstwa rolne o
minimalnej ³¹cznej powierzchni gruntów rolnych
(utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) o powierzchni co
najmniej 1 ha, sk³adaj¹cych siê z dzia³ek rolnych, których
powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha.
Uprawnieni do ubiegania siê o dop³atê s¹ w³aœciciele
gospodarstw rolnych, a tak¿e inne osoby, które w³adaj¹ nimi z
innych tytu³ów np. dzier¿awy, u¿yczenia.
Na p³atnoœci bezpoœrednie do powierzchni
upraw sk³adaj¹ siê: dop³ata podstawowa i dop³ata uzupe³niaj¹ca
do uprawy.
O dop³atê uzupe³niaj¹c¹ mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy kto:
- spe³nia warunki przyznania dop³aty podstawowej
- uprawia jedn¹ lub wiêcej z nastêpuj¹cych roœlin - chmiel, tytoñ,
ziemniaki skrobiowe, inne roœliny tj. pszenica, jêczmieñ, owies,
¿yto, pszen¿yto, mieszanki zbó¿, gryka, proso, kukurydza na

OBRADOWA£A
RADA GMINY
stanowi¹cymi mienie Gminy
S³opnice oraz zasady
nabywania przez Gminê
nieruchomoœci do gminnego
zasobu nieruchomoœci.
Jednym z najistotniejszych
zapisów uchwa³y jest fakt, ¿e
wójt bez zgody Rady Gminy
mo¿e nabyæ w drodze umów
kupna, prawa do
nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ osób fizycznych lub
prawnych, o powierzchni do
20 arów. Nabycie praw musi
byæ umotywowane b¹dŸ to
przepisami o gospodarce
nieruchomoœciami;
koniecznoœci¹ realizacji zadañ
w³asnych Gminy
przewidzianych w bud¿ecie
b¹dŸ potrzebami
inwestycyjnymi.
Pod g³osowanie
zosta³ oddany wieloletni
program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy w latach 2004 - 2008.
Stan mieszkaniowy zasobu
Gminy S³opnice, zasady
polityki czynszowej, Ÿród³a
finansowania gospodarki
mieszkaniowej oraz zasady
wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowy zasobu Gminy
to g³ówne elementy przyjêtego
programu.
W zwi¹zku ze
zmian¹ przepisów ustawy o
samorz¹dzie gminnym,
ubezpieczeniach zdrowotnych
i finansach publicznych radni
dokonali aktualizacji statutu

ci¹g dalszy na str. 18
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Od tej pory Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej mo¿e
prowadziæ dzia³alnoœæ i
realizowaæ zadania tak¿e o
charakterze charytatywnym.
W zwi¹zku z
przekszta³ceniami szkó³ na
terenie S³opnic powsta³a
koniecznoœæ zmiany
regulaminu wynagrodzeñ
nauczycieli szkó³
prowadzonych przez Gminê
S³opnice. Zmianie uleg³y
zasady oraz wysokoœæ
wyp³acanych dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli.
Miesiêczna kwota dodatku
funkcyjnego zgodnie z
uchwa³¹ Rady bêdzie
kszta³towaæ siê w granicach
od 200 - 800 z³, oczywiœcie w
zale¿noœci od pe³nionego
stanowiska.
XI SESJA
04 GRUDNIA 2003 r.
G³ównym punktem
obrad by³o podjêcie uchwa³ w
sprawie wysokoœci stawek
podatkowych na terenie
Gminy S³opnice na 2004 rok.
/szczegó³y na stronie …/
Decyzj¹ radnych,
Gmina S³opnice weŸmie
udzia³ w prywatyzacji
b e z p o œ r e d n i e j
Przedsiêbiorstwa
Pañstwowej Komunikacji
Samochodowej w
Limanowej. Wraz z innymi
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ziarno i kukurydza paszowa, rzepak, len oleisty, s³onecznik
oleisty, soja, groch, ³ubin s³odki, len w³óknisty, konopie
w³ókniste, wyka, ciecierzyca, soczewica,
- posiada ³¹ki i pastwiska.
Powierzchnie kwalifikuj¹ce siê do dop³aty to suma
powierzchni dzia³ek rolnych, które sk³adaj¹ siê na to
gospodarstwo. Obliczaj¹c powierzchniê gospodarstwa
wliczamy tylko te dzia³ki rolne, których powierzchnia jest nie
mniejsza ni¿ 0,10 ha.
Mówi¹c potocznie, dzia³ka rolna to "pole" np. pole
owsa, pole pszenicy, pole ziemniaków, pole buraków, itp. przez
które nie biegnie szosa, rów, droga, rzeka itd. Dzia³ka rolna nie
musi byæ identyczna z dzia³k¹ ewidencyjn¹.
Do powierzchni dzia³ki rolnej nie wliczamy:
- terenów pod zabudowaniami, czyli tzw. siedliska,
- altan, szop, sza³asów, itp.,
- rzek, stawów,
- prywatnych dróg dojazdowych do pól o szerokoœci powy¿ej 2
m i nie poroœniêtych traw¹,
- pojedynczych drzew, skupisk i szpalerów drzew, obszarów
pokrytych krzewami, rowów, miedz, œcie¿ek nie poroœniêtych
traw¹, ¿ywop³otów i innego rodzaju ogrodzeñ trwa³ych o
szerokoœci powy¿ej 2m.
Dopiero tak obliczona powierzchnia kwalifikuje siê do
dop³aty.
Ubiegaj¹c siê o przyznanie dop³aty nale¿y z³o¿yæ:
1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów.
2. Wniosek o przyznanie p³atnoœci obszarowych.
Wnioskodawca maj¹c zamiar ubiegaæ siê o dop³atê musi
wyst¹piæ o wpis do ewidencji producentów. Wnioski sk³adaæ
mo¿na od dnia 15 kwietnia 2004r. w Biurach Powiatowych
ARiMR, nie póŸniej jednak ni¿ na 21 dni przed z³o¿eniem
wniosku powierzchniowego o przyznanie p³atnoœci
obszarowych. Biuro Powiatowe przyzna niepowtarzalny
dziewiêciocyfrowy numer identyfikacyjny. Numer
identyfikacyjny wa¿ny jest tak d³ugo jak d³ugo istnieje osoba
wnioskodawcy. Nie jest jednak dziedziczony razem z
gospodarstwem. W przypadku wspó³posiadaczy gospodarstwa
rolnego nadaje siê jeden numer identyfikacyjny wraz z pisemn¹
zgod¹ wspó³posiadaczy /poprzez z³o¿enie podpisów na wniosku
o wpis do ewidencji producentów /.
Z wnioskiem o przyznanie p³atnoœci obszarowych mo¿e
wyst¹piæ tylko jeden wnioskodawca. Jeœli na ten sam obszar
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wniosek o dop³atê z³o¿y wiêcej ni¿ jedna osoba rozpoczyna siê
procedura wyjaœniaj¹ca komu dop³ata przys³uguje. Wniosek
pobiera i sk³ada siê w Biurach Powiatowych ARiMR w³aœciwych
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy
nie póŸniej ni¿ do 15 czerwca 2004 roku.
Udzia³ w systemie dop³at jest dobrowolny. Rolnicy,
którzy nie chc¹ otrzymywaæ p³atnoœci, nie musz¹ sk³adaæ
wniosku do ewidencji producentów, ani wniosku o przyznanie
p³atnoœci obszarowych. Nie zwalnia to jednak posiadaczy
zwierz¹t z obowi¹zku ich znakowania i prowadzenia
dokumentacji w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierz¹t.
Na podstawie "Broszury Informacyjnej"
wydanej przez ARiMR - opracowa³a
Irena Wielowska
Adres Biura ARiMR w Limanowej
ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa
(w budynku firmy "Wolimex", przy skrêcie na £ososinê Górn¹)
tel. 3376-799

UWAGA ROLNICY!
Z dniem 1 stycznia 2004r. wchodzi w ¿ycie nowa ustawa o
ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2003r. nr 124 poz. 1152).
Wed³ug tej ustawy - tak jak i obecnie - ubezpieczeniami
obowi¹zkowymi s¹:
- ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych,
- ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej rolników z tytu³u posiadania
gospodarstwa rolnego,
- ubezpieczenie budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeñ losowych.
Zmiany jakie wprowadza ta ustawa polegaj¹ g³ównie na tym, ze w
przypadku kontroli i stwierdzenie braku obowi¹zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej:
- w³aœciciel samochodu osobowego bêdzie musia³ wnieœæ op³atê do 500 euro,
- a posiadacz gospodarstwa rolnego op³atê 30 euro na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Brak obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstwa rolnego zagro¿ony jest sankcj¹ 100 euro wnoszon¹ na
rzecz gminy.
Kontroli OC pojazdów bêdzie tak jak obecnie dokonywa³a Policja i
inne s³u¿by drogowe.
Do kontroli ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia
budynków s¹ uprawnione (i zobowi¹zane) organy samorz¹du terytorialnego:
Starosta i Wójt.
Tadeusz Florek

OBRADOWA£A
RADA GMINY
gminami z terenu powiatu
limanowskiego i
pracownikami PPKS przyst¹pi
do utworzenia spó³ki z o. o.
która przejmie maj¹tek z
prywatyzacji. Wysokoœæ
udzia³u w kapitale spó³ki
zostanie okreœlona odrêbn¹
uchwa³¹. Udzia³ w
prywatyzacji pozwoli na
realizacjê zadañ gminy w
zakresie transportu
publicznego i wp³ynie na
koordynacjê transportu na
terenie S³opnic. Osob¹
u p o w a ¿ n i o n ¹ d o
przeprowadzenia negocjacji
dotycz¹cych przyst¹pienia do
spó³ki zosta³ Wójt Gminy Adam So³tys.
Zatwierdzone
jednog³oœnie zmiany uchwa³y
bud¿etowej na 2003 rok
dotyczy³y w szczególnoœci
zwiêkszenia dochodów o
kwotê 39 tys. z³. dotycz¹cych
Gminnego Centrum
Informacji (który rozpocznie
dzia³alnoœæ od 15 grudnia)
oraz zwiêkszenia subwencji
oœwiatowej o kwotê 4 tys. z³.
W g³osowaniu Rada
Gminy wyrazi³a zgodê na
zaci¹gniêcie zobowi¹zania na
dofinansowanie wstêpnych
prac na drodze S³opnice Chyszówki oraz na wykonanie
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy
S³opnice.
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PODATKI 2004
W roku 2004 podatki i op³aty lokalne
zmieni¹ siê niewiele. Stawki podatku rolnego,
leœnego i od nieruchomoœci pozostaj¹ bez
zmian. Uchwa³a podatkowa z dnia 4 grudnia br.
zwiêksza jedynie wysokoœæ podatku od
budynków mieszkalnych - z 0,34 z³ za m2
wzrasta o jeden grosz i wyniesie w 2004 roku
0,35 z³.
Je¿eli chodzi o podatek od œrodków
transportowych, to w zwi¹zku z
obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie
stawek podatku od œrodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2004 roku oraz 15%
wskaŸnikiem wzrostu EURO w stosunku do
roku 2000 (który jest rokiem bazowym odnoœnie
ustalania tego rodzaju podatku) stawki bêd¹
wy¿sze ni¿ w 2003r.
Na przyk³ad: stawka podatku od ci¹gników
siod³owych i balastowych dwuosiowych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów powy¿ej 31 ton z zawieszeniem
pneumatycznym z 1300 z³ wzros³a do 1450 z³.
Op³ata za wywóz odpadów
komunalnych zosta³a utrzymana na tym samym
poziomie co w latach 2000 - 2003 i wynosi
miesiêcznie 0,40 z³ od jednej osoby
zameldowanej pod danym numerem domu.

Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ zgodnie z ustaw¹ Ordynacja
Podatkowa zobowi¹zane s¹ do wp³at podatku na
nasz rachunek bankowy w BS Rzemios³a
K r a k ó w O / T y m b a r k n r :
10858900060190000960320004
Przypominamy, ¿e na powy¿szy
rachunek mo¿na równie¿ wp³acaæ podatek rolny,
leœny, od nieruchomoœci, op³ata za wywóz
odpadów komunalnych, op³ata za czynsz, op³ata
za zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych. Za powy¿sze wp³aty bank BSR
O/Tymbark nie pobiera prowizji.
Przypominamy równie¿ o obowi¹zku
sk³adania deklaracji podatkowych. W³aœciciele
gruntów rolnych, leœnych i nieruchomoœci,
którzy w bie¿¹cym roku nie z³o¿yli jeszcze
deklaracji, proszeni s¹ o dope³nienie tego
obowi¹zku. Natomiast w³aœciciele œrodków
transportowych zobowi¹zani s¹ do corocznego
sk³adania deklaracji na podatek w terminie do 15
lutego ka¿dego roku.
Ka¿da zmiana dotycz¹ca ww.
podatków nak³ada na w³aœcicieli obowi¹zek
z³o¿enia deklaracji koryguj¹cej w terminie 14
dni od daty zaistnienia zmiany.
Joanna Be³¿ek
Renata Niezabitowska

Wp³ywy do bud¿etu Gminy do listopada 2003r.
Z poszczególnych rodzajów podatków przedstawi³y siê nastêpuj¹co:
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90
lat

JUBILEUSZOWE
FANFARY

Zacz¹tki tej szko³y datuj¹ siê w 1913
roku, w chwili utworzenia tzw. "klas
eksponowanych
". Jak g³osz¹
zapiski Józefa
Pasiuta dziesiêæ
lat póŸniej w
1923 roku
wzniesiono
budynek szko³y
- wówczas
Jedno-klasowej
Publicznej Szko³y
Powszechnej Nr 4.
W pierwszym roku po
wojnie do piêciu klas szkolnych zapisa³o siê
124 uczniów. W 1964 roku wybudowano now¹
siedzibê szko³y, w której mieœci siê do dnia
dzisiejszego - tak mo¿na w dwóch zdaniach
okreœliæ historiê powstania Szko³y
Podstawowej Nr 4, która w paŸdzierniku
obchodzi³a jubileusz 90-lecia istnienia
placówki.
Z tej okazji zorganizowano uroczyste
obchody jubileuszowe. W kaplicy Pod
Mogielic¹ odby³a siê msza œw.
koncelebrowana przez kap³anów absolwentów szko³y i by³ych
katechetów. Przewodniczy³ jej
najstarszy z duchownych ks.
Marian Kaim, proboszcz w
Wolbarku, homiliê wyg³osi³ ks.
Kazimierz Kulpa, a aktu
poœwiêcenia ufundowanego przez
rodziców sztandaru dokona³ ks.
Wojciech Gaura. W uroczystoœci
wziê³o udzia³ liczne grono osób,
wœród których byli m. in.
wicekurator Jan Nowak, pose³

Tadeusz Parchañski z ma³¿onk¹, ks. Stanis³aw
Wojcieszak, proboszcz Stanis³aw Krzywonos.
Byli tak¿e przedstawiciele samorz¹du z
wójtem Adamem So³tysem, radni oraz wiele
osób zwi¹zanych obecnie lub te¿ w przesz³oœci
z SP nr 4.
Uroczyste wrêczenie sztandaru na
rêce dyrektora szko³y Aliny Lachcik odby³o
siê podczas drugiej czêœci uroczystoœci, która
odby³a siê w remizie OSP w S³opnicach. Ju¿ w
obecnoœci nowego sztandaru, œlubowanie
sk³adali najm³odsi uczniowie szko³y
"Czwórki", a aktu pasowania dokona³
osobiœcie kurator Jan Nowak. Po s³owach
gratulacji i ¿yczeñ z³o¿onych przez goœci,
uczniowie SP NR 4 przedstawili
przygotowany specjalnie z tej okazji program
artystyczny. Elementem koñcz¹cym
uroczystoœci jubileuszowe by³o ods³oniêcie
popiersia patrona szko³y, gen. Jana Henryka
D¹browskiego. Z tej okazji w budynku szko³y
zosta³y tak¿e przygotowane okolicznoœciowe
ekspozycje i wystawa fotografii.
Anna Franczak
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Z ¯YCIA SZKÓ£
ORTOGRAFICZNE DYLEMATY
O tym, ¿e pu³apki ortograficzne
jêzyka polskiego nie znaj¹ granic wie ka¿dy, a
w szczególnoœci przekonali siê o tym
uczniowie, którzy musieli je omin¹æ podczas
IV Gminnego Konkursu Ortograficznego.

uczestnikom konkursu pami¹tkowe dyplomy,
a zwyciêscy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe,
które z pewnoœci¹ pozwol¹ na zg³êbienie
tajników jêzyka polskiego.
ŒWIADEK NADZIEI
Rocznica pontyfikatu to nie tylko
wzruszaj¹ce wspomnienie historycznego
wydarzenia, lecz zaproszenie do pójœcia drog¹,
któr¹ Ojciec Œwiêty wytrwale nam wskazuje,
oraz okazja do modlitewnej wdziêcznoœci za
dar Jana Paw³a II. Z okazji 25 rocznicy
pontyfikatu Jana Paw³a II uczniowie
gimnazjum pod kierunkiem mgr Marty
Franczak, mgr Beniaminy Wójtowicz, mgr
Joanny Jaworz - Dutki, mgr Joanny Hebdy,
Agnieszki Golonki i Ma³gorzaty Kêska
przygotowali monta¿ s³owno - muzyczny
poœwiêcony sylwetce papie¿a. By³ on

Konkurs rozegrany zosta³ w trzech
kategoriach wiekowych. Ka¿d¹ szko³ê
reprezentowali uczniowie wy³onieni podczas
etapu szkolnego. Najm³odsi uczestnicy ( klasy
I-III) mieli za zadanie rozwi¹zaæ ilustrowany
rebus, zagadki oraz pokonaæ ortograficzny
labirynt. W tej kategorii zwyciê¿y³a: Sylwia
Curzyd³o (Zespó³ Szko³y Podstawowej i
Przedszkola), Katarzyna Dro¿d¿ak (SP Nr 1)
oraz Ania Wójtowicz (SP Nr 1).
Sprytem i nienagann¹ znajomoœci¹
zasad ortografii w kategorii klas IV-VI
wykazali siê: Anna Wiêcek (SP Nr 1), Patryk
Król (SP Nr 1) i Mateusz Palacz (Zespó³
Szko³y Podstawowej i Przedszkola).
Finalistkami w kategorii klas gimnazjalnych
okaza³y siê uczennice: Mira Lachcik, Marta
Pa³ka i Joanna Pach.
Wójt Gminy S³opnice wrêczy³
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prezentowany uczniom Gimnazjum, Szko³y
Podstawowej nr 1 oraz wychowankom Domu
Dziecka w £ukowicy. Scenki zaprezentowane
przez uczniów zawiera³y przes³ania Papie¿a
dotycz¹ce mi³oœci bliŸniego i mi³osierdzia.
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DZWONIÊ DO PAÑSTWA
W BARDZO TYPOWEJ SPRAWIE...
Wyniki s¹dy telefonicznej
Planuj¹c ostatnie tegoroczne wydanie
biuletynu "Nasze S³opnice" postanowi³am
skupiæ siê g³ównie na podsumowaniu pracy
w³adz samorz¹dowych. Jest to dosyæ trudne
zadanie, gdy¿ w tym roku wydarzy³o siê bardzo
wiele. Tym razem postanowi³am uproœciæ sobie
zadanie i g³os w tej sprawie odda³am Pañstwu.
W grudniu dzwoni¹c do Pañstwa
mieszkañ przeprowadzi³am anonimow¹
ankietê dotycz¹c¹ efektów dzia³ania w³adz
gminy w ostatnim okresie.
KILKA S£ÓW OANKIETOWANYCH
Muszê przyznaæ, ¿e na przekór moim
obawom, mieszkañcy chêtnie wypowiadali siê
w kwestiach dotycz¹cych Gminy S³opnice.
Wœród ankietowanych 65% stanowi³y kobiety
szacunkowo w wieku od 18 do 40 roku ¿ycia.
Mêska czêœæ stanowi³a 35 % rozmówców w
wieku od 35 do 50 lat. Wyniki ankiety
wskazuj¹, na fakt, i¿ rozmówcy pochodzili z
ró¿nych terenów S³opnic, czego
potwierdzeniem jest ró¿norodnoœæ
wymienianych inwestycji i zg³aszanych
problemów (charakterystycznych dla danych
so³ectw). Prowadz¹c rozmowê spotka³am siê z
mi³ym i kulturalnym potraktowaniem oraz
rzetelnym podejœciem do omawianych
zagadnieñ. Odpowiedzia³y by³y zrozumia³e i
jednoznaczne.
WYNIKI ANKIETY
Z ca³¹ pewnoœci¹ mieszkañcy S³opnic
dostrzegaj¹ zmiany dokonuj¹ce siê w
S³opnicach oraz posiadaj¹ œwiadomoœæ
istniej¹cych problemów. Za najwa¿niejsz¹ dla
S³opnic inwestycjê 55% ankietowanych
uzna³o powstanie hali sportowej przy

Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 1.
Podzielam Pañstwa zdanie na ten temat
obecnie z sali korzysta ok. 700 uczniów, w tym
roku odbywa³y siê tu Powiatowe Rozgrywki w
pi³ce no¿nej i siatkowej. Oprócz S³opniczan z
obiektu korzystaj¹ mieszkañcy okolicznych
gmin. Jednakowym 20 % stosunkiem g³osów
rozmówcy uznali, ¿e najwa¿niejsz¹ inwestycj¹
roku by³a nowa nawierzchnia asfaltowa na
drodze powiatowej Zamieœcie -S³opnice oraz
drogi asfaltowe do osiedli. Pozosta³a czeœæ
ankietowanych uzna³a, ¿e bardziej rozwojowe
by³y inwestycje oœwiatowe (np.
uporz¹dkowanie otoczeñ szkó³, boiska
asfaltowe) oraz decyzja w sprawie budowy
drogi S³opnice - Chyszówki.
Zdaniem po³owy Pañstwa, w³adze
gminy w pierwszej kolejnoœci musz¹ uporaæ
siê z problemem niedoboru wody. Wed³ug tej
czêœci ankietowanych najwa¿niejsz¹
inwestycj¹ w kolejnych latach jest budowa
wodoci¹gu, za kanalizacj¹ opowiedzia³o siê
30 % Pañstwa. 15% ankietowanych twierdzi,
¿e nale¿y poprawiæ oœwietlenie ulic. Pozosta³e
5 % ankietowanych uzna³o, ¿e w nastêpnym
roku powinna powstaæ sala gimnastyczna przy
Szkole Podstawowej Nr 4 wraz ze sto³ówk¹.
Buduj¹cy jest fakt, ¿e mieszkañcy S³opnic
bardzo racjonalnie podchodz¹ do kwestii
przysz³ych inwestycji - u¿yty (celowo)
argument wskazuj¹cy na wykonanie w
pierwszej kolejnoœci budowy basenu nie
spotka³ siê z nawet z jednoosobowym
poparciem.
Kto cieszy siê w S³opnicach
najwiêkszym zaufaniem: so³tys, radny,
pracownik urzêdu czy wójt? OdpowiedŸ na to
ci¹g dalszy na str. 24
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Wyniki s¹dy telefonicznej... cd.

pytanie nie sprawi³o rozmówcom ¿adnego
problemu. 65% uzna³o, ¿e tylko kieruj¹c
sprawê bezpoœrednio do Wójta Gminy mo¿na
liczyæ na skuteczne rozwi¹zanie problemu.
Kolejn¹ pozycjê zajêli pracownicy urzêdu
(25% ankietowanych). Po 5 % otrzymali radni
i so³tysi.
Je¿eli chodzi o ocenê pracy
urzêdników 65% ankietowanych uzna³o, ¿e
urzêdnicy Gminy S³opnice spisuj¹ siê na
"czwórkê", 20% rozmówców ocenia
pracowników na trójkê z plusem. Najwy¿sz¹
notê przyzna³o pracownikom 10 %
ankietowanych. Wœród wypowiedzi 5 %
zapytanych pojawi³o siê bli¿ej nieokreœlone
s³owo "mafia". Podkreœlê jednak, ¿e samorz¹d
prowadzi jawn¹ i otwart¹ politykê. Wszystkie
sprawy s¹ szczegó³owo przedstawiane choæby
nawet w "Naszych S³opnicach", a wszelkie
kontakty i zakres wspó³pracy z innymi
instytucjami i organizacjami znajduj¹ siê pod
spo³eczn¹ kontrol¹.

Ostatnie pytanie ankiety brzmia³o: Co
chcia³by Pan/Pani zmieniæ w S³opnicach?
Udzielone odpowiedzi utworzy³y bardzo
d³ug¹ listê ¿yczeñ. Wœród odpowiedzi mo¿na
by³o us³yszeæ koniecznoœæ budowy wyci¹gu
narciarskiego "Mogielica", dodatkowe
oœwietlenie ulic, budowa nowego Koœcio³a w
S³opnicach Dolnych. Na terenie S³opnic mile
widziani bêd¹ tak¿e przedsiêbiorcy i
inwestorzy, których dzia³ania przyczyni¹ siê
do powstania miejsc pracy. M³odzi marz¹ o
kafejce internetowej czy innych miejscach
rozrywki. Wed³ug czêœci ankietowanych
rozwój Gminie zapewni turystyka i powstanie
zorganizowanej sieci gospodarstw
agroturystycznych. Ok. 10 % grupa
rozmówców uzna³a, ¿e w pierwszej kolejnoœci
nale¿y zmieniæ kulturê osobist¹ mieszkañców
S³opnic oraz ich dba³oœæ o porz¹dek publiczny.
Jest to bardzo s³uszna uwaga, proponujê wiêc
abyœmy wszyscy rozwa¿yli ten problem. 5 %
respondentów uzna³a, ¿e w S³opnicach nie
trzeba nic zmieniaæ, i tak jest tu lepiej ni¿
gdziekolwiek w innym miejscu.
Anna Franczak

PO POMOC DO "CENTRUM”
W ostatnim numerze "Naszych S³opnic" w artykule "ZnajdŸ dla siebie pracê", pisaliœmy
o uzyskaniu grantu na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacyjnego.
Nadmieniliœmy te¿, ¿e g³ównym zadaniem Centrum bêdzie u³atwianie poszukiwania pracy,
uzyskania i zmiany kwalifikacji a tak¿e pomoc w kszta³ceniu siê przez udostêpnienie sprzêtu
komputerowego. Dziœ podajemy szczegó³y pracy istniej¹cego
Ju¿ od 15 grudnia Gminnego Centrum Informacji.
Centrum mieœci siê na pierwszym
piêtrze przewi¹zki przy sali gimnastycznej w
S³opnicach Dolnych. Centrum jest
wyposa¿one w komputery po³¹czone w sieæ ze
sta³ym radiowym dostêpem do Internetu. Jest
tam te¿ laserowa kserokopiarka, drukarka
laserowa i skaner. Centrum ma te¿ telefon i fax.
W dniu pisania tego tekstu nie mamy jeszcze
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podanego numeru tego telefonu, ale bêdzie on
dostêpny na informacji TP S.A. Wymieniony
sprzêt jest przeznaczony do dyspozycji
mieszkañców, którzy poszukuj¹ pracy lub ucz¹
siê. Osoby te czêsto potrzebuj¹ napisaæ
ró¿nego rodzaju prace czy inne teksty a nie
maj¹ takiej mo¿liwoœci, bo nie posiadaj¹
w³asnego komputera, czy dostêpu do
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Internetu. Aby umo¿liwiæ korzystanie osobom
pracuj¹cym Centrum bêdzie czynne przez
siedem dni w tygodniu od 830 do 2130.
Uwaga! Pracownicy Centrum bêd¹
tak¿e pomagaæ w wype³nianiu wniosków o
dop³aty obszarowe. Bêdzie mo¿na uzyskaæ
informacje jakie dokumenty s¹ potrzebne do
z³o¿enia wniosków. Zwykle porad takich
udziela doradca Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, ale nie bêdzie on w stanie sprostaæ
potrzebom, gdy¿ ma równie¿ wiele innych
obowi¹zków. Ka¿dy rolnik, który uda siê do
Centrum bêdzie móg³ uzyskaæ pomoc w
wype³nieniu wniosku.
Planuje siê przeprowadzenie szkoleñ,
które bêd¹ mia³y na celu uzyskanie uprawnieñ
albo nabycie nowych umiejêtnoœci. Aby
Centrum mog³o wybraæ odpowiednie
szkolenia proponujemy wype³nienie
zamieszczonej ankiety. W tej ankiecie mo¿na
siê wypowiedzieæ na tematy szkoleñ, ale tak¿e
napisaæ, jakie funkcje powinno spe³niaæ takie
Centrum Informacji.
Prowadzone s¹ rozmowy z
Powiatowym Urzêdem Pracy w Limanowej,
aby w Centrum mo¿na by³o poœwiadczaæ
gotowoœæ do pracy.
Jednym z zasadniczych celów
Centrum jest prowadzenie bazy danych ofert
pracy i osób chc¹cych podj¹æ pracê. Taka baza
jest ju¿ stworzona i bêdzie dostêpna w
Internecie. Mo¿na siê bêdzie do niej
prze³¹czyæ z naszej strony pod adresem
"www.slopnice.pl" Po wejœciu na tê stronê
osoby poszukuj¹ce pracy bêd¹ mog³y podaæ
swoje dane i przes³aæ je do Centrum.
Pracownicy Centrum zamieszcz¹ te oferty na
stronie i bêdzie mo¿na je przegl¹daæ na ca³ym
œwiecie w Internecie. Tak¿e pracodawcy bêd¹
mogli przesy³aæ swoje zapotrzebowania i
tak¿e bêd¹ one zamieszczane na stronie
Centrum i osi¹galne w Internecie. Prowadzimy
obecnie prace nad skuteczniejsz¹ promocj¹
naszych fachowców i firm przez Internet. Taki
pomys³ zrodzi³ siê ju¿ jakiœ czas temu.

Rozmawia³em z wieloma ludŸmi, czy byliby
sk³onni reklamowaæ siê przez Internet.
Wiêkszoœæ odpowiada³a, ¿e ka¿da forma
poszukiwania pracy jest dobra, poniewa¿ o
pracê jest coraz trudniej. Równoczeœnie coraz
czêœciej ludzie poszukuj¹ wykonawców
ró¿nych robót w Internecie. Piszê to tak¿e z
doœwiadczenia naszego urzêdu, poniewa¿
wykonawców wielu specjalistycznych robót
szukaliœmy w Internecie. Tak by³o z
wyposa¿eniem sali gimnastycznej, z firmami
sporz¹dzaj¹cymi dokumentacjê na instalacje
sanitarne i wodoci¹gowe. Dziœ nie wystarczy
byæ dobrym fachowcem, ale trzeba, aby inni o
tym wiedzieli.
Czy to bêdzie skuteczna forma poszukiwania
pracy ?
Nie wiem. Ale dziœ, gdy coraz wiêcej ludzi
przychodzi do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej bo
nie mog¹ nigdzie znaleŸæ pracy, wydaje siê, ¿e
ka¿dy sposób i ka¿da próba szukania pracy
warta jest zachodu. Prócz ankiety, o której ju¿
by³a mowa, zamieszczamy formularz dla
poszukuj¹cych pracy jak równie¿ dla
pracodawców. Osoby, które chc¹ siê znaleŸæ w
naszej bazie mog¹ wype³niæ taki formularz i
przes³aæ na adres Urzêdu Gminy w S³opnicach
lub Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Z³o¿enie
takiego formularza jest równoczeœnie
wyra¿eniem zgody na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych. Bêdziemy
te¿ umieszczaæ informacje o firmach
dzia³aj¹cych na naszym rynku.
Zachêcam osoby poszukuj¹ce pracy,
pracodawców poszukuj¹cych pracowników i
firmy z terenu S³opnic, które chcia³yby
zamieœciæ w Internecie informacje o swoich
produktach do wype³nienia formularza
zg³oszeniowego i przes³ania go na adres
Urzêdu Gminy lub Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Myœlê, ¿e warto spróbowaæ a z
pewnoœci¹ nie ma nic do stracenia.
Edward Sroka
ci¹g dalszy na str. 26
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WWW czyli wytnij, wype³nij, wyœlij

Ankieta na temat zadañ GCI
Mam lat: ________
Gminne Centrum Informacji powinno siê zajmowaæ ______________________________
________________________________________________________________________
Chcia³(a)bym aby GCI zorganizowa³o kurs _____________________________________
Chcia³(a)bym uzyskaæ uprawnienia ___________________________________________
Chcia³(a)bym nauczyæ siê __________________________________________________
Chcia³(a)bym nauczyæ siê jêzyka:____________________________________________
Chcia³(a)bym, aby w GCI mo¿na by³o potwierdzaæ gotowoœæ do pracy TAK NIE

Formularz zg³oszenia danych do GCI
Nazwisko i imiê __________________________________________________________
Nazwa firmy: ____________________________________________________________
Adres i numer telefonu kontaktowego: ________________________________________
Specjalnoœæ firmy:_________________________________________________________
Firma dzia³a od roku: ______________________________________________________
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie i udostêpnianie moich danych osobowych
Data i podpis_____________________________________________________________
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SPIESZYÆ SIÊ, CZY NIE?
Po otrzymaniu dodatkowych
wyjaœnieñ, w sprawie wymiany dowodów
osobistych z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Departamentu Rejestrów
Pañstwowych informujê, ¿e
dowody osobiste wydane
przez dniem 1 stycznia
2001r. (ksi¹¿eczkowe)
zachowuj¹ wa¿noœæ do
dnia 31 grudnia 2007 r.
Wprowadzony
przez Ministerstwo
harmonogram wymiany
dowodów osobistych w
poszczególnych latach ma na
celu uporz¹dkowanie i
roz³o¿enie w czasie wymianê
dowodów osobistych, tak aby w ostatnim roku
wa¿noœci dowodów nie nast¹pi³o spiêtrzenie
sk³adania wniosków, co spowoduje d³ugie
oczekiwanie w kolejce na z³o¿enie
stosownego wniosku w Urzêdzie, jak równie¿
wyd³u¿ony czas oczekiwania na produkcjê
dowodu osobistego. Wobec powy¿szego

ustawy prawne nie przewiduj¹ nak³adania
sankcji karnych za niedope³nienie obowi¹zku
wymiany dowodów osobistych w terminie
podanym w harmonogramie. W
zwi¹zku z tym, ¿e w naszej gminie
obowi¹zek wymiany dowodów
osobistych ma oko³o 4000 osób
uprzejmie prosi siê o
sk³adanie wniosków o
wymianê dowodów
osobistych w podanym
ni¿ej harmonogramie
ustalonym przez
Ministerstwo:
2003 - przed³u¿ono do koñca
marca 2004 dowody osobiste
wydane w latach 1962 - 1972
2004 - przed³u¿ono do koñca marca 2005
dowody osobiste wydane w latach 1973 - 1980
2005 - przed³u¿ono do koñca marca 2006
dowody osobiste wydane w latach 1981 - 1991
2006 - przed³u¿ono do koñca marca 2007
dowody osobiste wydane w latach 1992 - 1995.
Zofia Mrózek

Wigilijny stó³
Po podzieleniu siê op³atkiem, wszyscy
uczestnicy wieczerzy wigilijnej zasiadaj¹ do
sto³u. Staropolski zwyczaj g³osi, ¿e na
wigilijnym stole powinno znaleŸæ siê jak
najwiêcej potraw. Wierzono bowiem, ¿e
potrawy na wieczerzê wigilijn¹ powinny
sk³adaæ siê ze wszystkich p³odów pola, sadu i
ogrodu. Gdyby któreœ opuszczono i nie
postawiono na wigilijnym stole, nie
obrodzi³oby w roku przysz³ym. Dziœ w

niejednym domu pojawia siê mnóstwo
egzotycznych dañ.
A czy s¹ wœród nich typowe potrawy
wigilijne?
Nasze specjalistki od "staropolskich
potraw" podaj¹ kilka prostych przepisów na
potrawy, które oprócz karpia, powinny
znaleŸæ siê na naszych sto³ach w dzieñ Wigilii.
ci¹g dalszy na str. 28
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Wigilijny stó³... cd.

KRUPY ZE ŒLIWKAMI

WIGILIJNY ¯UR
Ukiszony ¿ur (dostêpny w sklepach)
zagotowaæ, doprawiæ do
smaku sol¹ i odrobin¹ cukru.
Pod koniec gotowania dodaæ
trochê œmietany. Ziemniaki
ugotowaæ na sypko, podaæ na
talerze i posypaæ bryndz¹ i
zalaæ ¿urkiem.

POTRAWA Z
OWOCÓW
SUSZONYCH

SPORT

SPORT

SPORT

30 dkg suszu
2 ³y¿ki cukru 2 litry wody
4 ³y¿ki œmietany; sól do smaku.
Owoce suszone: jab³ka, gruszki umyæ,
zagotowaæ z wod¹ na noc. Na drugi dzieñ
przetrzeæ przez sito razem z wod¹ zagotowaæ;
dodaæ do smaku cukier i sól, œmietanê.
Podawaæ z ³azankami lub z ziemniakami.
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Ugotowaæ krupy na sypko, posoliæ.
Suszone œliwki ugotowaæ z ma³¹ iloœci¹ wody i
cukru na gêsty syrop. Krupy wy³o¿yæ na
talerze, polaæ syropem dodaj¹c
na wierzch œliwki.

POLEWKA Z
ZIEMNIAKAMI
10 - 20 dkg œliw suszonych
20 dkg jab³ek suszonych
20 dkg suszonych gruszek
Polewkê sporz¹dza siê przez
zagotowanie powy¿szych
sk³adników, najlepiej 2-3 dni przez
wigili¹. Nastêpnie tu¿ przed wieczerz¹
ugotowaæ w solonej wodzie ziemniaki i zalaæ
przygotowan¹ wczeœniej polewk¹.
Przepisów u¿yczy³y
Maria Kaim i Leokadia Sroka
Przewodnicz¹ce
Ko³a Gospodyñ Wiejskich

Z KALENDARZA KIBICA DRU¯YNY
“SOKÓ£" S£OPNICE
ZAGRAMY W OKRÊGÓWCE
Sokó³ S³opnice w dniu 2 listopada zaleg³ym meczem z dru¿yn¹ Gorce Kamienica
zakoñczy³ rozgrywki w rundzie jesiennej o mistrzostwo klasy "A" okrêgu s¹deckolimanowskiego. O niezbyt udanej rundzie jesiennej oraz o planach "Soko³a"
rozmawialiœmy z trenerem - Panem Zbigniewem Twaróg, który w tym sezonie
rozpocz¹³ pracê w "Sokole".
- Jak Pan zaaklimatyzowa³ siê w
S³opnicach?
- Bardzo dobrze. Tutejsze zaplecze
sportowe pozwala dobrze przygotowaæ

dru¿ynê do wiosennej czêœci sezonu. Hala
sportowa jest wprawdzie mniejsza ni¿ w
Limanowej, ale warunki, zarówno techniczne
jak i sanitarne s¹ nieporównywalnie lepsze.
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Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczê trenerowi
oraz wszystkim zawodnikom "Soko³a"
aby ta m³oda dru¿yna ju¿ w rundzie
wiosennej pokaza³a 100% swoich
pi³karskich umiejêtnoœci.

SPORT

- Jaki jest Pana
zdaniem potencja³
dru¿yny?
- Jest to mocna dru¿yna
mog¹ca walczyæ na V to ligowych boiskach. Wierzê w takie
mo¿liwoœci. Dlatego podj¹³em siê
trenowania Soko³a. Jest tutaj du¿y
potencja³ pi³karski. Silne dru¿yny
juniorów i trampkarzy, u których w
szczególnoœci widaæ pracê poprzednich
trenerów, pozwalaj¹ wierzyæ w
"s³opnick¹ pi³kê".

SPORT

- Co trzeba zmieniæ?
- Nie wiadomo czy na wiosnê zagra z nami
podstawowy zawodnik - Staszek Dro¿d¿ak;
jego brak by³by du¿ym os³abieniem w
formacji obrony, ale jest to linia w której mamy
kogo wystawiæ. Jest kilku m³odych
zawodników mog¹cych powalczyæ zarówno
na A- klasowych jak i na V ligowych boiskach.
Szukamy bramkarza, który by³by pewnym
punktem dru¿yny, gdy¿ obecny nie mo¿e
zaliczyæ sezonu do udanego. Zdarzy³o mu siê
kilka "wpadek". Na œrodku boiska bardzo
dobrze gra Zbyszek Palacz, który jest dobrym
duchem tej dru¿yny. Trafionym "zakupem"
okaza³ siê Artur Matras, który swoimi

- Jakie s¹ ambicje Soko³a?
- W obecnym sezonie chcielibyœmy
zaj¹æ miejsce w pierwszej pi¹tce. Jednak
w dalszej perspektywie chcielibyœmy
zagraæ w "okrêgówce" co jest bardzo
realne. Szkoda, ¿e nie przej¹³em dru¿yny
kilka miesiêcy wczeœniej, aby
odpowiednio przygotowaæ j¹ do
obecnego sezonu. Dlaczego nie wy¿ej?
Graj¹c w wy¿szych ligach trzeba
dysponowaæ min.
dwudziestoosobow¹ kadr¹.
Tutaj takich mo¿liwoœci
nie ma. Wydaje mi siê,
¿e V liga jest
najbardziej
optymaln¹ dla
aktualnego
zespo³u.

SPORT

- Dlaczego runda jesienna by³a taka s³aba w
wykonaniu Soko³a?
- Z³o¿y³o siê na to wiele czynników.
Podstawowym jest niesystematycznoœæ w
treningach czego przyczyn¹ jest praca i nauka
poza S³opnicami. Na treningach jest tylko
kilku zawodników, co nie pozwala
odpowiednio przygotowaæ
dru¿yny, a pi³ka no¿na to
sport zespo³owy. Tutaj
liczy siê ca³a dru¿yna.
S³abym punktem jest
psychika. Trac¹c jedn¹,
czy dwie bramki, moi
zawodnicy trac¹ wiarê
w zwyciêstwo i nie
podejmuj¹ walki. Z
Soko³em jestem dopiero pó³
roku, a jest to zbyt
krótki okres czasu
aby zbudowaæ i
zmobilizowaæ
dru¿ynê.

umiejêtnoœciami podnosi poziom gry
ca³ej dru¿yny. Soko³owi przyda³by siê
jeszcze jeden taki zawodnik.

SPORT

Prowadz¹c tutaj trening wiem, ¿e nie musimy
biegaæ w kurtkach. Dziêki takim czynnikom
mo¿emy skupiæ siê na przygotowaniach do
sezonu. Tutejsze boisko jest równie¿ bardzo
³adnym i dobrze przygotowanym obiektem.

Rozmawia³ Tomasz Kêska
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POWALCZYMY ?
Halowe rozgrywki o Puchar Wójta Gminy
Coroczna tradycja zobliguje do
przeprowadzenia trzeciej ju¿ edycji
rozgrywek halowych o Puchar Wójta
Gminy S³opnice.
Niewielkie, ale
jak¿e wa¿ne
doœwiadczenie
zdobyte w ci¹gu
ostatnich dwóch
lat pozwoli³o na
wyci¹gniêcie
wniosków i
skorygowanie
b³êdów. Zawody
zostan¹ rozegrane w
czasie ferii
zimowych tj. 17 i 18
stycznia 2004 r.
Z kalendarza
rozgrywek zniknie
ciesz¹ca siê nik³¹
popularnoœci¹
koszykówka. Jej
miejsce zajmie siatkówka, która cieszy
coraz wiêksze grono m³odszych jak i
starszych mieszkañców naszej Gminy.
Ca³oœæ zawodów odbêdzie siê na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr
1 i Gimnazjum w S³opnicach.
Harmonogram rozgrywek zostanie

ustalony w oparciu o iloœæ zg³oszeñ - w sobotê
rozgrywki grupowe, w niedzielê fina³y.
Dru¿yna do pi³ki no¿nej winna sk³adaæ siê z
bramkarza, trzech zawodników graj¹cych w
polu, oraz maksymalnie trzech
zawodników rezerwowych. W
dru¿ynie nie mo¿e byæ
zg³oszonych wiêcej ni¿ dwóch
zawodników czynnie graj¹cych
w klubach sportowych.
Dru¿yna siatkarska musi
sk³adaæ siê z szeœciu
zawodniczek lub
zawodników oraz
maksymalnie z trzech
rezerwowych. W obu
dyscyplinach
r o z g r y w k i
organizowane s¹
dla zawodniczek i
zawodników
rocznika 1987 i
starszych.
(ponadgimazjalnych)
Warunkiem wziêcia udzia³u w rozgrywkach
jest zg³oszenie dru¿yny
do 12 stycznia 2004 r. w Urzêdzie Gminy
S³opnice, pok. 2 lub telefonicznie 33 26 018.
Tadeusz Wiêcek
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